
Directe maatregelen –
Wat wel en wat niet doen?

Stop het direct contact met het water

• stop in de mate van het mogelijke de watertoevoer

• verplaats de documenten naar een hogere locatie indien

de watertoevoer van onder komt

• bescherm de documenten tegen direct contact met het

water indien het van boven komt

Hou de documenten vochtig – droog ze niet!

• verminder de verwarming

• installeer geen ventilators

• hou ramen gesloten

Documenten die op onprofessionele wijze gedroogd zijn,

lopen onherstelbare schade op!

Roep de hulp van specialisten in

• BELFOR biedt u snelle en professionele hulp

Tel.: 0800 24 24 7 (24u/24)

Selectie en stockage

• verpak natte boeken en documenten samen in plastiek

zakken, niet drogen!

• hou volgende documenten en boeken apart :

• licht of gedeeltelijk vochtige documenten/boeken

• documenten/boeken die dienen worden gedroogd

EN geconserveerd

• boeken begin 20ste eeuw of ouder

• boeken met kaft uit leder of ander dierlijk materiaal

• rangschik en etiketteer volgens prioriteit

• stockeer boeken horizontaal (max. 3 tot 4 op elkaar)

• indien de boeken verticaal zijn gestockeerd, plaats ze op

hun rug en ondersteun de zijkanten. Niet op elkaar

stapelen in deze toestand! Enkel boeken met dezelfde

grootte kunnen tegen elkaar worden geplaatst.

Vries documenten/boeken in

• vries belangrijke documenten en boeken in. Gebruik bij

voorkeur diepvrieszakken of andere plastiek zakken.

DROGING VAN DOCUMENTEN
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BELFOR Belgium nv/sa

Molenberglei 5
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Noodnr. : 0800 24 24 7

info@be.belfor.com

www.belfor.com

BELFOR brengt u zonder uitstel terug
operationeel

De eerste acties die worden genomen na een schade zijn

van kapitaal belang. Belangrijk hierbij is de situatie te stabi-

liseren en de omvang van de schade tot een minimum te

beperken. Er dient een snelle en correcte analyse van het

schadebeeld te worden gemaakt, gevolgd door een aange-

past en doeltreffend actieplan.

BELFOR is hiervoor de specialist bij uitstek; wij beschikken

over de kennis om een snelle en correcte analyse te

maken en de modernste technieken ten behoeve van de

dringende afwikkeling van uw schade.

Adsorptiedroging

Condensatiedroging

Vacuümdroging

Cr yolyophilisatie

Moleculaire zeefdroging

Gammabestraling

Elektronenbestraling

Antimicrobiële behandeling

Bestraling en antischimmel behandeling

Reinigen, gladstrijken en weer gebruiksklaar maken van papier

Toegepaste technieken voor het drogen van documenten en recovery
van gegevens



Elke onderneming leeft van zijn informatie. Belangrijk hierbij

is niet zozeer de aard van de informatiedrager, maar wel dat

de informatie steeds en snel toegankelijk is wanneer men

de informatie nodig heeft.

Maar soms gebeurt het nu eenmaal. Het lot slaat toe en

stopt abrupt de normale gang van zaken; vervuiling door

stof, brand- en waterschade hebben mogelijk het verlies van

gegevens tot gevolg.

Als documenten nat zijn geworden

Wat gebeurt er bijvoorbeeld na waterschade? Vocht tast het

papier aan; het zwelt op, vervormt, begint te kleven, ver-

kleurt… Bovendien is het ideale voedingsbodem voor bacte-

riën en schimmels!

Snelle hulp is vereist. Anders raakt het medium beschadigd

en wordt het onbruikbaar – de informatie gaat verloren.

Als enkel de gegevens op de documenten van belang zijn,

zoals vaak het geval is bij professionele documenten, vol-

staat vaak een droging gevolgd door een nabehandeling. Is

echter de informatiedrager zelf van groot belang, bijvoor-

beeld bij historische documenten, dringt zich na droging een

restauratie op. Deze laatste dient te worden uitgevoerd door

geschoolde specialisten. Of de toestand van vóór de scha-

de voor de volle 100% kan worden hersteld, dient echter

geval per geval te worden bekeken.

cryolyophilisatie-oven

De beste instrumenten blijven onze mensen

Vanzelfsprekend, zonder uitstekende procedures is er geen

professionele droging. Maar wie beslist welke middelen wan-

neer worden ingezet? Nog altijd de mens.

Als klant van BELFOR heeft u voor de recuperatie van uw

documenten en gegevens altijd te maken met experts. Zij

zullen nooit zomaar een methode toepassen. Integendeel,

zij kiezen steeds voor de meest doeltreffende.

BELFOR Paper Recovery Center

Als de alarmbel luidt

Het onverwachte is gebeurd, uw aantekeningen en gege-

vens schijnen verloren te zijn. Hoe geraken documenten en

boeken gedroogd? Hoe worden de gegevens weer leesbaar?

BELFOR één van de wereldleiders in Paper Recovery helpt u

en doet wat nodig is om uw schade te beperken en het maxi-

mum aan gegevens te redden. In welk geval ook en waar ook

ter wereld, kunt u er zeker van zijn dat wij met de modern-

ste technieken werken en dat de meest adequate techniek

wordt toegepast. Dankzij speciale technologieën zoals bijv.

cryolyophilisatie zijn wij wereldleider in deze branche gewor-

den. Een rustgevend gevoel – vooral bij schade.

Papier: de favoriete broedplaats voor schim-
mels en bacteriën

Vochtig papier is voor verschillende micro-organismen de

ideale voedingsbodem. Vaak vernietigen schimmels, vocht-

vlekken, boekenluizen en andere biologische processen

meer dan met het blote oog zichtbaar is.

Ook een brand kan waterschade en schimmels tot gevolg

hebben. In al deze gevallen zijn antimicrobiële behandelin-

gen noodzakelijk.

Maar wat de oorzaak van de schade ook is, mits een juiste

analyse en aanpak is in de meeste gevallen redding nog

mogelijk. Onze technici identificeren zorgvuldig elke oorzaak

en roepen het degradatieproces op een snelle en economi-

sche manier een halt toe.

Werk voor experts!

BELFOR gebruikt de modernste technieken om papier te

desinfecteren en te steriliseren.

Uw documenten hebben de grootste kans om te overleven

als u zo snel mogelijk experts inschakelt. Hoe sneller het

degradatieproces kan worden stopgezet, hoe meer kans op

slagen de sanering heeft.


